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Mantivemos o intercambio cultural co ISIS Dalla 
Chiesa, de Montefiascone- Viterbo. En marzo 
visitamos Italia e en maio foron os italianos os que 
estiveron aloxados en Curtis. 

En Italia coñecemos as rexións do Lazio, a Umbria e a 
Toscana: a alta Italia medieval, de impresionantes 
igrexas e edificios na cima dos outeiros. En Galicia 
percorremos a Mariña Luguesa, o Castro de Viladonga, 
Cabo Vilán, Fisterra e o Ézaro, Santiago de 
Compostela e a Coruña. Foron días inesquecibles. 

CELEBRAMOS AS LETRAS CUN RECITAL DE 
POESÍA E UNHA VISITA A OUTEIRO DE REI

O 20 de maio o IES de Curtis 
honrou a Manuel María nun acto 
fermoso no que o alumnado de 1º, 2º 
e 3º da ESO tivo un papel  central. 

O recitado tradicional de poemas 
complementouse coa interpretación 
musicada dos alumnos e alumnas da 
Escola de Canto e Baile de Teixeiro  
e coa proxección de videopoemas 
realizados nas aulas.

Con anterioridade, os alumnos e 
alumnas de 1º ESO visitaran a casa e 
a tumba de Manuel María en Outeiro 
de Rei e participaran na actividade 
Contos do Museo, no Museo 
Provincial de Lugo. 

UN ANO MÁIS...
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MIRA GALICIA

3º da ESO coñecemos o Barbanza, 4º da ESO estivemos en terras ourensás: Leiro, Rivadabia e o Castro de San Cibrán de 
Las, 2º ESO percorremos a Costa da Morte, 1º ESO coñecemos Campolameiro e Pontevedra

I DIA DO AUDIOVISUAL GALEGO DO IES DE CURTIS

O 25 de abril foi un “día de cine” e o IES de Curtis recibiu a algúns dos 
mellores especialistas do audiovisual galego: Fernando Cortizo,  
Marta Piñeiro, Gero Costas, Marisa Otero, Quico Cadaval, Pepe 
Capelán e Óscar Cajide foron os responsables de desenvolver un 
programa ateigado de relatorios, obradoiros e proxeccións. 

A xornada contou aínda con sorpresa engadida: Ana Seoane Suárez, 
pintora e especialista en escenografía teatral galega, acompañou con 
ilustracións o monólogo de Quico Cadaval. 

Agradecemos a colaboración de Asociación Cultural Senunpeso e de 
CREA (Asociación de directores e realizadores de Galicia), que nos 
axudaron a desenvolver unha xornada dun altísimo nivel. Un luxo para 
Curtis e para o ensino público que agardamos poida ter continuidade 
en anos vindeiros. 

MILHULLOA S. COOP. 
GALEGA ANIMOUNOS 

A EMPRENDER NO 
RURAL

 Os alumnos e alumnas de 

1º Bachare la to , C ic los 

Formativos e FP Básica, 

asistimos a unha charla 

impartida por Milhulloas S. 

Coop. Galega, empresa 

asentada en Palas de Rei e 

dirixida por mulleres, que 

s e d e d i c a a o c u l t i v o  

e c o l ó x i c o  d e p l a n t a s  

medicinais e de hortalizas. 

A actividade, organizada 

po lo Depar tamento de 

Economía, fíxonos ver a 

importancia de formarnos e 

animounos a desenvolver 

proxectos emprendedores 

no rural. 

CHARLAS E OBRADOIROS DENDE O GABINETE DE ORIENTACIÓN

María, a nosa Orientadora, organizou distintas charlas e obradoiros destinados a ofrecerlle 
ao alumnado adolescente estratexias que lle permitan medrar afectivamente e afrontar con 
éxito os conflitos da vida cotiá.

Ciclos Formativos: charla impartida por membros de Alcohólicos anónimos

3º ESO: Obradoiro impartido por Quérote+ dentro do Plan Proxecta

FP Básica, Servizos Administrativos e Mantemento de vehículos: Obradoiro de educación 
sexual e prevención de enfermidades de transmisión sexual, impartido por unha sexóloga e 
unha educadora social  da Cruz Vermella

3º, 4º da ESO e FP Básica: charla sobre Drogas e Alcohol, impartida por persoal do Plan 
Director da Garda Civil

1º e 2º da ESO: Os riscos das redes sociais,  impartida pro especialistas do  Plan Director 
da Garda Civil 

2º ESO, 1º FPS: Obradoiro de resolución de conflitos, impartido por especialistas de Alicce

1º do Ciclo de Automoción e 1º e 2º de FP Básica de Automoción, visitou o Centro 
Penitenciario de Teixeiro, como parte do programa Di K Non. Prevención de do consumo de 
drogas na adolescencia

4º ESO asistiu a un obradoiro impartido pola EFA de Arzúa para facilitar información sobre 
O PREC de Arzúa (Ciclo Formativo de grao medio en Panadaría e Repostaría)

Pero o labor de Orientación fíxose extensivo nesta ocasión ao profesorado e aos pais e 
nais.  Un grupo de docentes asistiu a un curso de “Coaching educativo para profesorado”. 
Houbo, así mesmo, charlas para pais e nais, impartidas por Susana Otero psicóloga de 
Alicce (empresa dedicada á formación para a mellora das relacións humanas) nas que se 
abordou a comunicación cos fillos/ fillas adolescentes e os beneficios e os riscos das novas 
tecnoloxías.



IV CERTAME MIRA A TÚA CONTORNA: 
FOTOGRAFANDO AS MATEMÁTICAS

Parabéns a todos os participantes polos magníficos ESO), María Vaamonde Lesta (4º ESO) e Vinicius 
traballos presentados e, en especial, a Alicia Seoane Cámara de Souza Silva (Ciclo de Sistemas 
Freire (1º Bacharelato), Laura Míguez Sánchez (3º Microinformáticos e Redes), gañadores desta edición. 

OLIMPÍADA DE TEXTOS CLÁSICOS

Alicia Seoane Freire: Número áureo

Vinicius Cámara de Souza Silva: EspiraisMaría Vaamonde Lesta: Paseando pola semellanza

Laura Míguez Sánchez: A astronomía da túa anatomía

Dúas alumnas de Latín e Grego 
do noso centro, Alba Suárez e 
C l a u d i a  R a c h e l  S e o a n e ,  
participaron o xoves 7 de abril na II 
Olimpíada de Tradución de Textos 
Clásicos de Galicia organizada 
polo Departamento de Latín e 
Grego da USC e pola Sección de 
Galicia da Sociedade Española 
de Estudos Clásicos. Non foi 
posible acadar ningún premio 
pero para as participantes a 
e x p e r i e n c i a  f o i  m o i  
enriquecedora.

PARTICIPAMOS EN VIGO NA II 
COMPETICIÓN DE ROBÓTICA

Once alumnos e alumnas de Tecnoloxía de 
4º da ESO competimos na Escola de 
Enxeñaría Industrial de Vigo con máis de 900 
compañeiros procedentes de 40 centros toda 
Galicia.  O chan converteuse de repente en 
ring, circuíto, labirinto e banco de probas 
para a posta a punto dos robots.

Non conseguimos clasificarnos para a fase 
nacional, pero algúns descubrimos que xa 
sabemos o que queremos ser de maiores, ou, 
polo menos, o que temos que estudar!
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RESULTADOS TERCEIRA 
AVA L I A C I Ó N

A biblioteca do noso IES remata un curso máis a súa andadura, 
despois dun trimestre intenso no que se levaron adiante actividades 
diversas, pensadas para facer medrar os nosos rapaces como 
membros dunha sociedade cada vez máis complexa. Velaquí a nosa 
tarefa neste trimestre:

- Conmemoración do Día do Libro, a través dos concursos Anímate a 
Cervantear! e Don Quijote en el siglo XXI, en colaboración co 
Departamento de Lingua Castelá e Literatura.

- Colaboración co DNL e co Departamento de Lingua Galega e 
Literatura na homenaxe a Manuel María, escritor homenaxeado no 
Día das Letras Galegas.

- Montaxe dunha exposición, feita con traballos  do alumnado, sobre 
a historia dos Xogos Olímpicos, desde as súas orixes ata as 
Olimpiadas de Río de Janeiro.

- Concurso Olimpízate, con cuestións diversas sobre as 
competicións olímpicas e paralímpicas.

- Continuidade das dinámicas lectoras dentro do Club de Lectura 
Fendetestas, con conversas e actividades sobre lecturas diversas en 
cada curso de ESO e Bacharelato. Cómpre destacar a organización de 
dous encontros entre os fendetestas do noso centro e Os piratas do 
Eo, nome do grupo lector do IES Enrique Muruais, de A Pontenova 
(Lugo).

- A anterior actividade, ademais de contribuír ao intercambio de 
experiencias lectoras, fixo posible o encontro coa escritora Sabela 
Núñez Singala, autora do libro O Agasallo de Anya, e profesora do IES 
onde estudan Os piratas do Eo.

- Formación permanente do Equipo de biblioteca no referente a 
procedementos para mellorar a competencia lectora do alumnado 
desde este espazo do centro: os membros do equipo elaboraron, a 
través do Seminario permanente E ti… Sabes ler publicidade? novos 
materiais para seguir adestrando aos alumnos na lectura crítica de 
mensaxes publicitarias.

E un ano máis poñemos o punto e seguido ao noso traballo, feito 
sempre coa intención de mostrar as posibilidades educativas da  
biblioteca do centro e a ilusión dos que traballamos nela.

1º de Bacharelato asistimos na Coruña a unha representación 
teatral de D. Juan Tenorio

1º de Bacharelato xogamos ao padel nas pistas de Arteixo 

Ciclos Formativos de Automoción e FP Básica asistimos a unha 
charla impartida pola piloto Marta Lago, campioa galega de 
Karting, e polo mecánico José Lago

52 alumnos e alumnas de 4º ESO, 1º e 2º Bacharelato realizamos 
unha visita guiada ás Médulas e coñecemos a Fábrica da Luz de 
Ponferrada, nunha viaxe organizada polos Seminarios de 
Tecnoloxía, Física- Química e Bioloxía.

E ADEMAIS...

A NOSA BIBLIOTECA Cando me poño a escribir estas palabras para o 
boletín deste último trimestre do curso 2015-2016, 
venme á memoria un anaco do discurso das alumnas 
de 2º de Bacharelato deste ano, durante a cerimonia 
de Graduación: " non somos a mellor promoción deste 
instituto, pero sen embargo conseguímolo". E 
podiamos dicir máis, non só conseguistes superar o 
curso de 2º de Bacharelato senón que tamén fostes 
quen de aprobar todos e todas a Selectividade.

Todo isto lévanos á reflexión de que é posible 
estudar e acadar os obxectivos académicos e 
a d e m a i s  p a r t i c i p a r  e n  t o d a s a c t i v i d a d e s 
extraescolares e complementarias que se levan a 
cabo no noso centro, e das cales facemos un pequeno 
resumo nos nosos boletíns trimestrais. Podiamos 
inferir que eses bos resultados están nutridos por esas 
actividades, que con moito esforzo desenvolvemos 
entre todos/as, e que ao cabo permiten unha 
formación integral da persoa, que é o que se persegue 
no noso Proxecto Educativo de Centro.

Só queda agradecer a todos/as os que fan posible a 
saída destes boletíns: alumnado, profesorado, ANPA, 
empresas e Concellos sen cuxa axuda non sería 
posible.

Juan Carlos Fandiño, Director do IES de Curtis
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